
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5C/2022/ RPO WSL 

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój firmy poprzez wdrożenie płynnego fundamentu o 
właściwościach hydrofobowych z usługą transportową”, złożonego w ramach konkursu nr 
 RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowa III,  „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w 
MŚP”,  typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” , CZĘSTOBET Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na 
dostawę  środków transportu: pojazdów specjalnych do przewozu płynnego fundamentu 
hydrofobowego- 2 szt. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY  

CZĘSTOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Bór 182/196 
42-202 Częstochowa 
 
 
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych środków transportu wg poniższej specyfikacji :  
 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
Rodzaj Specyfikacja/ parametry techniczne 

1. Pojazdy specjalne do 
przewozu płynnego 
fundamentu 
hydrofobowego- 2 szt. 

Kod CPV 
43413000-1  
Mieszalniki betonu lub 
zaprawy 

- Nowe środki 
transportu 

Specyfikacja: 

Szczegółowa specyfikacja: Załącznik nr 
3_Specyfikacja_Pojazdy specjalne 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWCY: 

1. Warunki finansowe: Zaliczka 5-10 %  

2. CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 dni od daty rozstrzygnięcia. 

3. CENA: podana w PLN w kwocie netto i w kwocie brutto (z podatkiem VAT). 

4. Dostawa powinna nastąpić najpóźniej do dnia 31.12.2022 r. 

 

11 WYKLUCZENIA 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają 

z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia. 

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryterium Cena – waga 80%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 80. 

Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru: 

CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 80 % 
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2. Kryterium Gwarancja – waga 20%, maks. możliwa do uzyskania liczba pkt 20, 

Ocena będzie dokonana wg wzoru: 

G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium 

gdzie: 

G – ilość punktów za kryterium „gwarancja” 

G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie (w miesiącach) 

G max – najdłuższa gwarancja 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: 
Liczba punktów = C + G, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny 
oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja. Wyliczenia 
punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania 
– 100 punktów. 

 

6. KRYTERIA WYBORU 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w punkcie 5.  

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia warunki dostępowe określone w 
punkcie 4 oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień  
w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych. 

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, 
którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranymi 
oferentami. 

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw 
informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.  

Zamawiający odstąpi od podpisania umowy jeśli w trakcie weryfikacji dokumentów stanowiących 
poświadczenie spełnienia kryterium dotyczących doświadczenia oraz czasu dostarczenia, wdrożenia i 
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uruchomienia systemu wyjdą na jaw informacje podważające treści oświadczenia lub też oferent 
odmówi udokumentowania treści związanych z Zał. nr 2 do zapytania ofertowego.  

Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia zostaną oferenci którzy złożą oferty po terminie, w 
sposób niezgodny z punktem 7, a także podmioty wykluczone zgodnie  
z punktem 4.  

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Złożona oferta powinna zawierać: 
• nazwę i adres oferenta, 
• datę sporządzenia, 
• opis oferowanych środków transportu wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej 
parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym,  
• wartość oferty (netto oraz w razie możliwości brutto), 
• termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni od daty rozstrzygnięcia wyboru oferty  
• maksymalny czas realizacji zamówienia nie przekraczający 31.12.2022 r 
• informacje na temat terminów i warunków płatności, 
• warunki gwarancji  

b) Oferty można składać do dnia 30.05.2022 r. w siedzibie Zamawiającego   CZĘSTOBET 
Sp. z o.o. ul. Bór 182/196 42-202 Częstochowa oraz posiadać oznaczenie: „Oferta na 
Zapytanie ofertowe nr 5B/2022/ RPO WSL”  

 
d) Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie 
papierowej). 
e) Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją przesłać 
w terminie wskazanym w punkcie b) na adres: b.kawecki@czestobet.pl   lub za pomocą platformy 
Baza Konkurencyjności. 

f) Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2   
g) Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. 

h) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się 
datę i godzinę jej wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres mailowy lub w Bazie 
konkurencyjności 

i) Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu: 31.05.2022r. 
 
Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.  
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po 
upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie 
złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od 
dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie 
nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.  
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe. 
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8. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Umowa z Oferentem będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania 
Ofertowego, przedstawioną ofertę oraz Ogólne Warunki Umowy. 

2. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień 
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w Specyfikacji Istotnych Wymagań 
(Załącznik nr 3_Specyfikacja_Pojazdy specjalne) stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania 
Ofertowego, 

3. Wprowadzanie zmian do Umowy z Oferentem po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w 
następujących przypadkach: 

a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego   
prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 

b) z konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie; 

c) zmiany umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych 
przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu 
zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień; 

d) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy 
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie z zamówieniem. 

 

Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez 
Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu. 

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
9. DO ZAPYTANIA DOŁĄCZONO: 

Załącznik nr 2: WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA  
Z ZAMAWIAJĄCYM.  

Załącznik nr 3_Specyfikacja_Pojazdy specjalne 
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Częstochowa, 26.04.2022 
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